
                                                                                   Chodzież, dnia………………………. 

www.przedszkole2.pl 

/Po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie z rodzicami podpisana umowa cywilno –prawna/ 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 IM. SZEWCZYKA DRATEWKI 

64-800 CHODZIEŻ , UL.BOSA 12 TEL.605-305-023,67/2820436 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                               /IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/ 

Do Niepublicznego Przedszkola Nr 2 im. Szewczyka Dratewki w roku szkolnym………………./………………. 

od dnia……………………………. 

Dane osobowe dziecka: 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

PESEL 
 

 

Adres zamieszkania 
 

 

Adres zameldowania 
 

 

 

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

MATKA OJCIEC 
Imię i nazwisko 
 

Imię i nazwisko 

 
Adres zamieszkania 
 

Adres zamieszkania 

 
Adres zameldowania 
 

Adres zameldowania 

 
Telefon domowy 
 

Telefon domowy 

 
Telefon komórkowy 
 

Telefon komórkowy 

 
e-mail 
 

e-mail 

 
Nazwa i adres zakładu pracy 
 

Nazwa i adres zakładu pracy 

 
Telefon do pracy 
 

Telefon do pracy 

 

 

http://www.przedszkole2.pl/


Szkołą rejonową dla dziecka jest………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/nr Szkoły Podstawowej i adres szkoły. Wypełniają rodzice dzieci 5 i 6 letnich/  

Zobowiązanie rodziców do: 

 aktualizowania podanych informacji, 

 regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie, 

 przyprowadzania i odbierania dziecka w wyznaczonych godzinach, 

 przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka 

 interesowania się postępami i trudnościami dziecka (kontakt z nauczycielkami), aktualnymi 
wydarzeniami w działalności przedszkola. 

 
 
 
 
Świadomi odpowiedzialności karnej, zgodnie z art.233 § 1-3 i 6 kodeksu karnego, za podanie 

nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych  w karcie. 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

1. Administratorem danych osobowych jest: Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka 
Dratewki Aleksandra Żerko, ul. Bosa 12, 64 – 800 Chodzież NIP 6070079978, 
REGON 302193979 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować: 
email:  ido@przedszkolenr2.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania: 

a) w celu zawarcia umowy, jej wykonania na podstawie zainteresowania naszą ofertą,  

b) w celu niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 
(np. wystawienia i archiwizowania dokumentów księgowych), 

c) w celu marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług 
własnych Administratora, 

d) niektóre dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, wyrażonej odrębnym, 
pisemnym oświadczeniem określającym cel bądź cele przetwarzania;  

4. Komu możemy przekazywać dane: 

a) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 
stosownych przepisów prawa;  

b) firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to 
niezbędnie konieczne. 

5. Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską. 

6. Okres przechowywania danych: 



Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki oraz utworzyliśmy 
dla niego dokumentację,  mamy  obowiązek  przechowywania jej co najmniej przez okres 5 
lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu. Jeżeli dane były 
przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane w tym celu przez 
okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane 
przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy 
przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane. 

7. Państwa prawa: 

a) Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

b) Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

c) Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
jeżeli uznasz, że podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 
przepisami obowiązującego prawa. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak nie podanie 
danych może skutkować brakiem możliwości wykonania obowiązków wynikających z umowy. 

9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji w tym w formie profilowania. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną  

 

 

 

Data …………………                                             Czytelne podpisy rodziców …………………………………… 

                                    …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


